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EMPRESAS // Entregas

A aquisição de um novo trator e o ato, 
ainda que simbólico, da entrega das 
chaves ao seu proprietário, constitui 

sempre um motivo de orgulho, não só 
para o vendedor, mas acima de tudo para 
a família que o adquiriu. Para a Jopauto, 
concessionária New Holland em Vila Real, 
é motivo de regozijo acrescido se se trata de 
um novo cliente. E a verdade é que André 
Ribeiro, gerente de várias empresas, não 
podia estar mais satisfeito com a chegada do 
resplandecente T7.275. É que, de agora em 
diante, o trabalho vai ser  facilitado.

André Ribeiro é de Trandeiras, concelho 
de Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, e as 
atividades das suas empresas vão da 
construção civil, extração e transformação de 
granito, à agropecuária, passando também 
pela prestação de serviços agrícolas. Ele 
próprio cultiva cereal, e utilizará o T7 para o 
seu transporte e para a silagem.

“Essencialmente, este T7 Heavy Duty 
destina-se a trabalhos de reboque, sendo 
que será utilizado também na prestação 
de serviços, nas campanhas de silagem, 
a rebocar e a ensilar”, diz André Ribeiro, 
justificando a escolha deste modelo.

ROBUSTO E REFORÇADO
E não o fez de ânimo leve, ou por mero 
capricho, pois levou em linha de conta uma 
série de fatores que considera fundamentais 
para o desempenho da sua atividade no 
campo: “Escolhi este modelo porque, dentro 
deste segmento de potência [o T7.275, de 6 
cilindros e motor FPT, disponibiliza 273cv 
de potência máxima, com transmissão CVT 
AutoCommand], me pareceu o mais robusto 
e mais reforçado. O equipamento extra que 
tem, nomeadamente travões a ar, suspensão 
no eixo da frente e caixa de 50 Km/h 
foram escolhidos por causa dos serviços 
de reboque. Colocámos também uma TDF 
frontal para me permitir trabalhar com uma 
ensiladora à frente, alfaia que já tenho no 
meu parque de máquinas.”

André Ribeiro não possuiu, anteriormente, 
qualquer trator New Holland - “é o meu 
primeiro New Holland, mas já tinha um 
Case, um Massey Ferguson e um Renault”, 
precisou -, ainda que disponha de uma 
enfardadeira New Holland, para fardos 
gigantes, máquina que diz trabalhar 
muito bem e que lhe permite enfardar a 
velocidades muito respeitáveis.

PARCEIRO SÓLIDO
É, portanto, um novo cliente de tratores da 
New Holland, mas também da concessão 
Jopauto. E a verdade é que ali chegou mercê 
de um passa-palavra: “Foi o primeiro negócio 
que fiz com a Jopauto. Esta empresa foi-me 
referenciada por um amigo como sendo 
um concessionário muito profissional, com 
qualidade e rapidez na assistência pós-
venda, que são atores decisivos para um 
negócio deste tipo. A proximidade e o apoio 
no serviço pós-venda são mesmo dos mais 
importantes e como prestador de serviços 
tenho que ter parceiros sólidos e sempre 
disponíveis, para que na altura de campanha 
não falhe nada.”

Com a família por perto, a mulher e os 
filhos, e estes a saltarem para o interior da 
cabina, André Ribeiro já pensa em nova 
aquisição de trator para reforçar o seu 
parque de máquinas, ainda que para uma 
faixa de potência compreendida entre os 70 
e os 90 cv. E uma enfardadeira combinada 
(com plastificadora) também tem andado nos 
seus pensamentos, ainda que as limitações 
na largura dos modelos disponíveis estejam a 
dificultar a sua escolha. 
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A MAIS RECENTE ENTREGA DA JOPAUTO
TRABALHO PESADO AGUARDA O T7 EM TRANDEIRAS


